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 بسم هللا الرمحن الرحيم    

  الثالث واألربعون  -تفسري آيات األحكام
 البقرة سورة من آيتين الشيخ فسر

 
 
 

ُر قال تِالى:  و ُر إِن كوظات اْ قووْر َ رراِة ل كوا َُ َْاَة ف َوََن تَ اَة ف نَظَِراَة ِ إِلَاى َسرر ْر )َوإِن َكااَن ُوو ُو
ِرلَسووَن(  .تَ

 
ورباهم كان بالزيااة  فاي الجا  با الجاهلية وعظم أمره، بيّن هللا في اآليات السالفة ر 

فا  يُنظارون مرساراي فاي الجا  يا بزيااة  ، واإلنظار فيه ويقابلهاا زيااة  فاي الق اا 
، ثام باين عليه فيت اعف الربا ويتراظم على المرسرين فيزةاةون عسراي حتى يفلسون

واإلنظاار يكاون فاي الرباا هللا ف   ينظار المرسر ورغب فياه با  زيااة  فاي الوفاا ، 
باارأم مالااه وفااي الااةين ا فااي المانااات كمااا والااه اباان عبااام وع ااا ، لن المانااات 
حقوق وجب أن ترة يذ ليم للمإتَمن كام  التصرف فاي الماناات بفا ف الاةين فلاه 

 .والمانة ترة برينها بف ف الةين يرة برينه أو بمثلهالتصرف فيه، 
بالربا في اآلية وفي التفصيص نظر لن الربا برة آية ومن السلف من فص اإلنظار 

ي )فلكم رإوم أموالكم(   . ورأم الما  ةينتحريمه صار ةينا
، وما رواه ابن سرة والحاكم وغيرهما أن الةائن يجوز وا يصح سبب في نزو  اآلية

قاة له بيع المةين المرسر الحر ليستوفي ةينه من ثمناه، ثام نسا  هللا ذلاذ بهاذه اآلياة، ف
 رواه زية بن أسلم عن ابن البيلماني وابن البيلماني ا يحتج بحةيثه.

، واا  لن هللا أرشاة يلاى ينظااره ا يلاى حبساهوا يجوز حبم المرسر ثابت اإلعسار 
ساارية باان جبياارب ماان حاابم مرسااراي فااي السااجن فهااو آثاام لن هللا يقااو ب فنظاار  يلااى 

 ميسر .
رماا  الرجا  الاذث كثار ةيناه لماا كاان مرسارايب فاذوا ماا وجاةتم ولن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وا  لغ
 .وليم لكم يا ذلذ

ولااو كااان لهاام حااق فااي حبسااه لحبسااه لن الحقااوق ا يُسااق ها يا أصااحابها، فلمااا بااان 
 يعسار الرج  لم يجر  لهم غير ما ظهر من ماله .

، ولن الحااابم عقوباااة والشاااريرة جاااا ت باااتنزا  الرقوباااة لتحقاااق نفاااع أو ةفاااع  ااار
ي يستوجب عقوبة يرزر عليها صاحبها، وينماا هاو ابات   فا  يُازاة  واإلعسار ليم ذنبا
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على ب   المرسر ب   الحابم، فيتقياة عان الكساب لنفساه وذريتاه وغرمائاه، ويجاوز 
ي لجةته، فظاهر اآلياة أن الصا   تؤةيب المرسر وعقوبته استظهاراي لرسره واستي احا

ون مانهم غناي مما ا  يمنراه مان الوفاا  البفا  فاتذا في النام اليسر والجاة ، وواة يكا
 . ه ملسو هيلع هللا ىلصب م   الغني ظلم يح  عر ه وعقوبتهلوذلذ لقوحبم أةى ةينه وو اه، 

 وهذا وو  مالذ وأبي حنيفة والشافري وأحمة وعامة السلف .
 ويُقية مالذ الحبم يذا اتُهم أنه غيب ماله فاةعى الرجز.

ي  ي يؤثم بهويجوز ترزيره أي ا كمن أتلفه في حرام، فهذا  يذا فر  في ما  النام تفري ا
 . يرزر ا إلعساره وينما لتفري ه

وافتلف في ينظار المرسر فمنهم من وا  بوجوبه لظاهر المر في اآلية، ومثله ووله  
ا أَْو ِبِه أَذيى ِمْن َرأِْسِه فَِفْةيَةٌ ِمْن ِص ترالىب   . والفةية واجبة يَاٍم()فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِري ي

ومنهم من وا  باستحبابه، وحملوا اآلية على الترغيب، والما  حاق لصااحبه لاه أفاذه 
متى شا ، وهذا هو الظهر لن هللا لم يجر  ترذ اإلنظاار عقوباة للمرسار، با  جرا  

ي فااي عااةم عقوبتااه وحبسااه ين بااان يعساااره علااى مااا تقااةم ، ولهااذا جااا ت للمرساار حقااا
وماان ذلااذ مااا صااح فااي ي ااة فااي بيااان ف اا  اإلنظااار ا فااي ييجابااه، الحاةياام مستف

المسنة من حةيم سليمان بن برية  عن أبيه واا  سامرت رساو  هللا صالى هللا علياه و 
سلم يقو ب من أنظر مرسرا فله بك  ياوم مثلاه صاةوة واا  ثام سامرته يقاو  مان أنظار 

  من أنظر مرسارا فلاه مرسرا فله بك  يوم مثليه صةوة ولت سمرتذ يا رسو  هللا تقو
بك  يوم مثله صةوة ثم سمرتذ تقو  من أنظر مرسرا فلاه بكا  ياوم مثلياه صاةوة واا  
 .له بك  يوم صةوة وب  ان يح  الةين فتذا ح  الةين فؤنظره فله بك  يوم مثليه صةوة

 . وهذا الف   يكون في المستحبات ا فيما حقه اإلثم في حا  مفالفته
، لما فاي الصاحيح عان أباى سارية الفاةرى واا ب لى المرسرويح  السإا  والصةوة ع

أصيب رج  في عهة رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ثمار ابتاعها فكثر ةينه، فقا  رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلصب " 
 تصةووا عليه " فتصةق النام عليه فلم يبلغ ذلذ وفا  ةينه.

 .فذوا ما وجةتم وليم لكم يا ذلذفقا  رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص لغرمائهب 
وفي اآلية والحاةيم ةليا  علاى عاةم حاق صااحب الاةين باتلزام الماةين المرسار باؤن 

ي للزهاارث واللياام ووااوٌ  يااإاجر نفسااه عنااة صاااحب الحااق حتااى يق ااي ةينااه ، ف فااا
 لحمة.

وللحاكم أن يبيع ما  المرسر الزائة عن حاجته وأهله، فا  يُفارم مان ةاره وا يناز  
ي عناةه فيؤفاذها ل باسه وا يإفذ  رامه وأواةه، وأما فاي الماناات التاي ُو ارت عيناا

الحاكم منه برينها ولو ت رر من ذلذ، ولو أُفرم من ةاره ين كانت الةار أمانة عنةه 
ي، ومثاا  ذلاذ ال رااام واللبااام وغياار ذلااذ، لن هللا يقااو ب  )ين هللا ماالم يبتااع الااةار ةينااا

 .نات يلى أهلها(يؤمركم أن تإةوا الما
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أث ت روا رإوم أموالكم من  )وأن تصةووا فير لكم ين كنتم ترلمون(وووله ترالىب 
 الةين أو بر ه على المرسر صةوة وتيسيراي عليه .

وافتلفوا في يسقا  الةين على المةين الفقير وحسابه من زكا  الةائن، فذهب يلى عاةم 
هاو وجاه للشاافري، وحكاى ابان تيمياة اإلجزا  أبو حنيفة وأحمة وسافيان وأباو عبياة و

 عةم مررفة النزا  في عةم اإلجزا  .
 ووي  يجزئه وهو وو  أه  الظاهر وهو مروث عن ع ا  .

وا ب )فؤما بياوعكم ورفص في ذلذ الحسن البصرث في الةيون ا في حقوق البيو ، 
  .هذه ف (

للمةين من زكاته جاز  وعل  من وا  باإلجزا  أنه لو ةفع المةين ةينه لةائنه ثم أرجره
وصااح، وفااي هااذا نظاار وذلااذ أن يفاارام الزكااا  شااي  ويسااقا  الااةين شااي ، لن هللا 
ي وحواي ليُزكى وفي النصاب زكا  يفرجهاا اإلنساان مان مالاه ا  جر  في الما  نصابا

 يسق ها في ما  غيره،
 
 
 
ااُرهُْم َوتُاازَ وااا  ترااالىب    ِلِهْم َصااةَوَةي تَُ ِهّ فالزكااا  تإفااذ ماان مالااه ا  ِكّيِهْم()ُفااْذ ِمااْن أَْمااَوْ

فما  المرسر ليم مااي لاه حتاى يقب اه الاةائن، ثام ين ماا   تسق  من ما  غيره عنه،
المرسر مرةوم وغير موجوة، ف  يتحقق فيه اإلفرام من الغني واإلع ا  للفقير كماا 

 ب )أعلمهم أن هللا افترض وفي الحةيم لما برم النبي ملسو هيلع هللا ىلص مراذا يلى اليمن وافي اآلية 
ي  عليهم زكا  تإفذ من أغنيائهم وترة في فقرائهم( ويسقا  الةين فرم من صاحبه ةينا

ي ا زكا   . أو بيرا
والزكاا  جاا ت ولن حقه عنة المةين لام يترايّن فاي مالاه، والزكاا  متريناة فاي مالاه،  

ي لتةفع الشح وتغني الفقير وتسة حاجته فت رمه وتكسوه، ويساقا  ا لاةين واة يكاون يؤساا
منه ف  يظهار فياه ةفاع الشاح، وا يظهار فاي يساقا ه ساة حاجتاه فاي  راام وشاراب 

 . ومسكن
كماا ووة يكون المةين مرسراي ا يجة وفا  يستحقه الةائن وربما وةر على سةاة ش ره 

فتسااقا  الااةين وباا  و ااا   فااي الحااةيم السااابقب )فااذوا مااا وجااةتم لاايم لكاام يا ذلااذ(
ف عن يسقا ه براة و اا ه، فقبا  و اا ه ي لاب الاةائن مالاه كلاه وبراةه القا ي يفتل
 ي لب بر ه.

وفي يسقا  الزكا  عن المةين يجبار للةائن في عةم افتيار الفقير الحوم، فهو يساق  
 زكاته عن ةينه لحظ نفسه أكثر من حظ الفقير، وليم هذا من مقاصة شريرة الزكا  .
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، وهاذا أعظام فاي  لم يؤمر أصحاب الةين أن يسق وا زكاتهم مان حقهامثم ين النبي ملسو هيلع هللا ىلص
النفوم وأورب إلجابتهم من ترغيبهم باإلحسان بالصةوة عليهم بتسقا  ةينهم في ووله 

أث علاى –وفي وو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص للنامب )تصاةووا علياه(  )وأن تصةووا فير لكم(ترالىب 
 فلم يبلغ ذلذ وفا  ةينه. فتصةق النام عليه -صاحب الةين

 فقا  رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص لغرمائهب فذوا ما وجةتم وليم لكم يا ذلذ.
فؤمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عامة النام بالصةوة ولم يؤمر الغرما  أن يسق وا من زكا  ماالهم، با  

 .وا ب )فذوا ما وجةتم وليم لكم يا ذلذ(
ست في الزكا ، تؤفذ من نفم الفقيار فتكسارها، وهاذا مصاان وفي يسقا  الةين منّة لي

 في الشريرة .
 

والزكا  مؤفوذ  والةين مو و ، والزكا  تفارم مان الغناي امتثاااي لمار هللا ي ارها 
وهو ا يرجوهاا مان أحاٍة غيار هللا، بفا ف الاةين فارم مان الغناي وهاو يرجاوه مان 

)ت هارهم وتازكيهم(  بكما فاي وولاهوالزكا  وصة منها  هر  للنفم الشحيحة المةين، 
و هر الما  المزكى للنفوم يفتلف عن الةين الذث يفرجه من يرجو عوةته وله فيه 

 منة على المةين .
ي والاةين  ي ويذا أساق  الاةين فتناه يفرجهاا ةيناا وكذلذ فتن الغني تجب علياه الزكاا  عيناا

ي   . ليم من جنم الرين ةوما
  لم يُغف  في النصوص مع الحاجة يلياه، ولرما  ولو كان يسقا  الةين يصح من الزكا

 به الفلفا  الراشةون وأفتى به الصحابة وا يرلم لهم شي  في هذا .
 
 

وثمة مسؤلة وهي يذا أسق  صااحب الاةين زكاا  مالاه الاذث عناة الماةين ا زكاا  مالاه 
 كله، فتذا كان له ةين على رج  ألف ةينار فؤسق  زكا  اللاف وهاي رباع الرشار مان
اللف، فهو ينما أسق  زكا  الةين ا زكا  ماله، وفي هاذا واوان للرلماا  وفاي ماذهب 
 أحمة، ورجح ابن تيمية الجواز، لن الزكا  من جنم الةين فزكى ماله وهو ةين منه.

و قال تِاالى:  ْو ت َْاُسى نَااكر ُو ِْاَْررنف إِلَاى َََسالف سه رَن نَسظواوْر إَُِْ تَاَْْرَظت ُِ اا ْل ا ََ توا  )رَاا ََره وهو َولررَكر
 َُ   ُِ ِلاِل ْل ا وا ر َولرروسر ت و نَلررَكر َُل َسااو ْ ف واَ  َكَساا  ت ْرِل َوالَ رَأرَ  َكاتِِ  ََنر رَكر ُر َكاتِِ  ِْالرَِ لَرراِا ْ ررظَكو
اا ِ  َْ ااِا ْلرَحاا ه  َُلَرر   ُِ اااو َإااررنَا نَااين َكاااَن ْل اا ُر ِسظر ْرَ  َ َةْ اااو َوالَ رَاا ا ََور ْلرَحاا ه َولررَت ااِ  ْ ف ََ ر

رَْررِن ساان  َِ ْووْر َإاا َِ اا تَإر ْر ْرِل َوْ ِلاالر َوِلرهاااو ِْالرَِاا َو ََن روِساال  َوااَو نَلرروسر ر ُِ ااتَ ْر ر َا ََور الَ رَ ِِ َضاا
َْْل ََن تَِضال   ََ َن ِساَن ْلإها َضاور ان تَةر َةََتَااِن ِسس  اِل َوْسر لَاررِن نََةسو ُر رَكووظَاا َةسو ُر نَاِين ل ا َساِلكو ةفِ

ََْْوَسا نَ  هو إرحر واور ْو ت ْر ََن تَكر ور اأَسو ْر ووْر َوالَ تَ َْْل إَُِْ َسا ُْو ََ َةى َوالَ رَأرَ  ْلإه ََْْوَسا ْألو ر َة إِحر َكفِ ُو ت
تَااْووْر إاِل   ْرظَاى َاَل  تَةر اَِْ  َوََ ََ ُو ِللإ ا ِ َوََقراو ظاَْ ْ ف ُِ َْاُو  ُر ََقر ِغرَةْ ََو َكِْرَةْ إِلَى َََسِلِا َُِلكوا َُ 
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ْر إَُِْ ََن تَكووَن تِسَ  ْوور َِ ا ََاا َوََإر وو ْو ت ظَااِ  َاَل  تَكر ُر سو لَارركو َُ  َُ ُر نَلَرر ا َْررظَكو ََ وظَ رةو ِْ و اَة َ َحاِضَة َ ت
كوا َلفِسو َ َورِو ُر َوْت ّللواوْر ْ ف واوِ  ِْكوا رِْ َوإِن تَ رَِلواوْر نَِيظ ااو نْو َِ ُر َوالَ روَضارة  َكاتِاِ  َوالَ َإا و ِرت ُو تََْارَ

و  و َوْ ف ُِ(ْ ف َُِلر لف   ِْكولفِ َإير
وهذه آية المةاينة أ و  آث القرآن، تسمى بآية المةاينة من المفاعلة بين الناام، وكا  
ي  ي أو عقااراي أو متاعاا ي أو ثمااراي أو حبوباا ما  يكون في الذمة ساوا  كاان نقاةاي أو حيواناا

ي، كبيع الرين بالةين، وبيع الةين بالرين وهو السلم  . يسمى ةينا
  في هذا البيو  المحرمة كبيع الةين بالةين والربا والغرر، واآلية ينما نزلت وا يةف

وهي تشريع لك  ةين ل شتراذ فاي في سلَم أه  المةينة، كما واله ابن عبام وغيره، 
، ول شاتراذ فااي الِحكماة ماان الِرلاة فاي الااةيون وهاي الغاارم المترلاق بالذمااة يلاى أجاا 

ه  الموا  حفظ حقووهم فيما بينهم بالكتابة والشهاة ، نزو  اآلية فاآلية نزلت لترليم أ
 ووة وا  مالذ في اآليةب تجمع الةين كله.

واإلوااراض جااا  الاانص بف االة فهااو ماان تفااريج الكربااة وتيسااير علااى المرساار، وعُااة 
 وا ب من أورضَ  أنَّ رسو  هللا روى ابن مسروةٍ المقِرض كالمنفق نصف ما أورض، 

ي مرتين كان كصةوة م افتُلاف فاي  أفرجه ابن ماجه وواة ر  لو تصةَّق بؤحةهما(مسلما
 رفع الحةيم على ابن مسروة وووفه، ورجح الةارو نيُّ والبيهقي ووفَه .

كاان رجا  ياةاين الناام  :أبي هرير  ر ي هللا عنه وا ب وا  ملسو هيلع هللا ىلص وفي الصحيحين عن

 أن يتجاااوز عنااا، فلقااي هللا عنااه لراا  هللا فكااان يقااو  لفتاااهب يذا أتياات مرسااراي فتجاااوز
 . فتجاوز عنه

ي ا يقبا  الصاةوة وا تنفارم  ووة يف   القرض على الصاةوة يذا كاان المحتاام مترففاا
 . كربته يا بتورا ه

والةين رّغب هللا فيه الغني وحذّر هللا مناه اآلفاذ لاه با  حاجاة، لناه يبقاى فاي الذماة، 
لشااهية كاا  ذنااب يا الااةين، مااع عظاام وهااو حااق ازم ا بااة فيااه ماان الوفااا ، ويغفاار ل

 . الشهاة  والشهية عنة هللا
 
 

والةين يجر صاحبه يلاى التهااون باه، حتاى يكثار ةيناه فيرجاز عان و اائه، ويذا كثار 
ووة كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستريذ منه ةبار الصا   فيقاو ب الةين و لب الق ا  وعة وأفلف، 
وأعوذ بذ من فتنة المسيح الةجا  وأعوذ بذ من )اللهم يني أعوذ بذ من عذاب القبر 

فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم يني أعوذ بذ مان الماؤثم والمغارم( . فقاا  لاه وائا ب ماا 
أكثر ما تستريذ من المغرم ؟ فقا  ) ين الرج  يذا غارم حاةم فكاذب ووعاة فاؤفلف ( 

 .متفق عليه
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 . والقرض مباح للمحتام الذث يغلب على ظنه الوفا 
َساماى فَااْكتُبُوهُ(في ووله ترالىب و ةليا   )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِيذَا تَاةَايَنتُم ِباةَْيٍن ِيلَاى أََجاٍ  مُّ

، أث يُسلف الرج  آفر مااي كؤلف ةيناار علاى على جواز السلم وهو بيع الةين بالرين
 برة عام. أن يق يه عشر  أوسق من البر أو الشرير أو أن يق ية عشر  من اإلب 

وا  ابن عبامب أشهة أن السلف الم مون يلى أج  مسمى وة أحله هللا في كتابه وأذن 
 .)يا أيها الذين آمنوا يذا تةاينتم بةين يلى أج  مسمى فاكتبوه(فيه، ثم ورأب 

والساالم عنااة الساالف بيااع مرلااوم فااي الذمااة مرااروف بالصاافة برااين حا اار  أو مااا فااي 
 .حكمها يلى أج  مرلوم

، وا سلرة مرينة كمن يبيع ثمر نف  مرين حتاى ا ياةف  فياه وز بيع المجهو ف  يج
 الغرر والجهالة ف  يثمر فت يع الحقوق .

، ولكن يجب في السلم الرلم بالكيا  والاوزن والجا وا ف ف في جواز السلم لآلية، 
 .مرلوم لقوله ملسو هيلع هللا ىلصب من أسلف فليسلف في كي  مرلوم ووزن مرلوم يلى أج 

ي مرلوماة غيار مملوكاة وجواز السلم ليم من بيع ما ا يملكه اإلنسان ، كمن يبياع عيناا
 فهذا الذث نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكيم بن حزامب )ا تبع ماليم عنةذ(له وا م مونة عليه، 

 وأما السلف على فرلى وصف ومقةار مرلوم يلى أج  ا على عين مرلومة.
تسليم الثمن الراج  ويح ااره فا  يجاوز بياع الاةين بالاةين الكاالى   ويجب عنة السلم

 .بالكالى 
وجوب مررفة الج  وتحةيةه، وتحريم السلف يلى أج   )يلى أج  مسمى(وفي اآليةب 

مجهااو ، وعااةم صااحته باا  فاا ف، ووااا  الشااافري بجااواز الساالم الحااا  انتفااا  علااة 
ير أةناى الجا  وأعا ه حتاى واا  براض الجهالة في الج ، والرلما  يفتلفون في تقاة

يا أن السالم ا يتحقاق يا براين آجلاه وثمان ، وا ةلي  على ذلاذ كلاهالفقها  أةناه يوم 
، فتنه ين كان بثمن عاج  وسلرة عاجلة فاتن كانات السالرة مريّناة مملوكاة فهاذا عاج 

هاو محاّرم، بيع ا سلم، وين كانت السلرة مريّناة غيار مملوكاة فهاذا بياع ماا ا يملاذ و
ويذن كانت السلرة غير مريّنة وين كانت مملوكة فهاذا بياع جهالاة وغارر، وين كانات 

 غير مرينة وا مملوكة فهذا اجتمع فيه الغرر وبيع ما ا يملكه اإلنسان .
ويغتفر برض الفقها  كمالذ الغرر اليسير في الج ، كالج  يلى الحصاة، وهو وو  

مااا  كااؤبي حنيفااة والشااافري وظاااهر المااذهب عنااة اباان عماار، ومنااع منااه جمهااور الرل
 الحنابلة وهو وو  ابن عبام .
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ي للنازا  وال ماع)فااكتبوهوووله ترالىب  ، ( أمار بالكتاباة ل اب ها حفظااَ للحقاوق وةفراا
)يا أن تكاون تجاار  حا ار  تاةيرونها بيانكم فا  وذلذ أن هللا واا  براة فاي التجاار ب 

وأفاذ بظاااهر الحارم فاي التجاار  ليثبتااه فاي المةايناة  فرفااع جنااح علايكم أا تكتبوهاا(
المر فؤوجب برض السلف ورجحه ال برث، وهذا مروث عن ابن عباام، فقاة روى 

ب  )يَؤَيَُّهاا الَّاِذيَن ابن المنذر  َعْن َعِلّيِ ْباِن أَِباي َ ْلَحاةَ، َعاِن اْباِن َعبَّااٍم، وولاه َعازَّ َوَجا َّ
فَؤََمَر ِبالشََّهاةَِ  بَْينَُهْم ِعْنةَ اْلُمَكاتَبَِة، ِلَكاْي  ْيٍن ِيلَى أََجٍ  ُمَسماى فَاْكتُبُوهُ(آَمنُوا ِيذَا تَةَايَْنتُْم ِبةَ 

 ا يَْةُفَ  ِفي ذَِلَذ ُجُحوةٌ َوا ِنْسيَاٌن، فََمْن لَْم يَْشَهْة َعلَى ذَِلَذ ِمْنكُْم فَقَْة َعَصى.
 

، وبه وا  الشاربي مر على ااستحبابأن الالقو  الثانيب ذهب يليه أكثر الرلما  وهو 
والحسن ومالذ وغيره ، وذلاذ أن الماا  حاق لصااحبه ولاه حاق يساقا ه كلاه ويبارا  
المةين منه، وهذا هو الظهر فالمر للةالة واإلرشااة لحفاظ الحاق ومان أساق  البيناة 
على حقه فهو توثيق حقه وأسق ه، والكتابة ا تجب في عقوة النكاح وهي أعظام مان 

 ما  وينما يكتفى بالشهوة لرظم الب ا  في الشر  وال بع .ال
وييجاب الكتابة في الةين مشقة ماع حاجاة الناام يلاى الماا  وتبااةلهم لاه فاي الساواق 
والبيوت والسفار فيترا ون الةراهم والةنانير فاراةاي فاي ووات المياة، وربماا تاةاينوا 

اب كتابتااه كلفااة وعساار، ولكاان ا بالقلياا  كالااةرهم والمااة والمااةين ومثاا  هااذا فااي ييجاا
ف ف في استحباب الكتابة، وكلماا عظام الماا  وكثار الشاركا  وتاؤفر الجا  تؤكاةت 

ووة تجب الكتاباة عناة غلباة الظان الكتابة لغلبة الظن بوروة النزا  وموت المتةاينين، 
)ذلكاام أوسااا  عنااة هللا وأواااوم ، لن هللا يقاااو ب بالفصااومة والناازا  و ااايا  الحقااوق

وفااي هااذا بيااان الحكمااة ماان الكتابااة واإلشااهاة حفظااا  للشااهاة  وأةنااى أن ا ترتااابوا(
ي للشذ والريب والنسيان.  للحقوق وةفرا

ي بقولاهب  ي فليااإة وجرا  براض الرلمااا  المار بالكتابااة منساوفا )فااتن أمان بر ااكم بر اا
ذا جمهاور السالف كاابن عمار وواا  آفارون براةم النسا  وعلاى ها الذث أتمان امانتاه(

 وابن عبام وأبي موسى وابن سيرين ومجاهة والشربي ورجحه ال برث.
 وحكم اإلشهاة حكم الكتابة، واإلشهاة أوثق .

والمر بالرهن عنة عةم وجوة كاتب ا ياة  علاى الوجاوب لناه يرشااة وترلايم كياف 
 ولام يشاهة حينماا باايع ووة بايع النباي ملسو هيلع هللا ىلصي ب  أه  الموا  أموالهم عنة التةاين بها، 

العرابااي فاشااترى بريااره منااه والصااحابة الااذين مرااه ا يشااررون أنااه ابتاعااه فجحااةه 
ي   . العرابي فشهة فزيمة بن ثابت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه صاةق، والنبي ا يقو  يا حقا

 أن يكتاب كماا علماه هللا( )وليكتب بينكم كاتب بالرة  وا يؤب كاتبوفي ووله ترالىب 
 فيه وجوب الكتابة على الكاتب يذا  لب منه ذلذ، والكتابة علم يجب بذله لمن  لبه .
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ووة أمر هللا الكاتب والمملي أن ا ي را يا الحاق با  بفام، ويذا كاان الماولى علياه 
ي أو جاه ي صغيراي ام  عنه وليه بالرة  .  سفيها

 
تاولي ولياه الماا  والتصارف عناه، والصاغير السافيه وفي اآلية الحجر علاى السافية و

الذث ا يُحسن التصرف يستمر الحجر عليه حتى يرشة ولو بلغ ما ةام سفهه متص ي، 
ويصح ابتةا  الحجر عليه ولو برة بلوغه وهاذا واو  ابان عمار وابان عباام وباه واا  

 مالذ والشافري.
ين يةياه براة البلاوا والرشاة وذهب أبو حنيفة يلى أن الحجر ا يكون لمن كاان مالاه با

وين بذر وأسرف، ماا ةام عاوا  لايم بمجناون، وينماا الحجار علياه صاغيراي وا يسالم 
 ماله حتى يرشة ولو برة بلوغه وحةّه أبو حنيفة بفمم وعشرين سنة.

 وفالف أبا حنيفه صاحباه دمحم وأبو يوسف فقاا بقو  الجمهور. 
َجاِلكُْم فَتِن لَّْم يَكُونَا َرُجلَاْيِن فََرُجاٌ  َواْمَرأَتَااِن ب )َواْستَْشِهةُواْ َشِهيةَ وووله ترالى  ْيِن من ّرِ

َر ِيْحةَاهَُما الُْفاَرى( ن تَْرَ ْوَن ِمَن الشَُّهةَا  أَن تَِ  َّ يْْحةَاهَُما فَتُذَّكِ واإلشاهاة علاى  ِممَّ
 النةب على ما تقةم وحكمه حكم الكتابة سوا  .

، يُفارم الكاافر والصابي والمارأ  )من رجاالكم(لنا بقولهب ويرشاة هللا لإلشهاة من رجا
وتت من اإل افة في اآلية اإلشار  يلى استحباب يشاهاة مان يرارف حاالكم وتررفاون 
حالااه، تحااذيراي ماان يشااهاة المجهااو  والغريااب الااذث يرحاا  وا يقاار، وا يراارف حااا  

هاة، فمان كاان المتبايرين والمتةاينن وحا  سووهم، فينتفي حصو  المقصاوة مان اإلشا
مجهواي وة يففى كفره وكذبه ونفاوه وفةاعه، والغريب وة يسافر ويحتام يليه فيُ لاب 
وا يوجااة، وهااذا لإلرشاااة والترلاايم، وماان باااب أولااى يشااهاة الكااافر فالكااافر لاايم ماان 

وواااة اتفاااق الرلماااا  علاااى عاااةم جاااواز شاااهاة  الكاااافر فاااي الاااةيون رجاااا  المسااالمين، 
 نذر وابن رشة وغيرهم.حكاه ابن الموالمرام ت 

 وفي شهاة  الكافر في الوصية في السفر ك م يؤتي في سور  المائة  بتذن هللا.
وأما شهاة  أه  الذمة على بر هم ففيها ف ف مشهور فؤجازها علي وشريح وبقوله 

 وا  أه  الكوفة وأبو عبية ويسحاق.
لن الصابي ينساى  وفي ظاهر اآلية عةم جواز شهاة  الصبي لكونه من غير الرجا ،

ي، وفي  ي وتلقينا ويُفّوف وين كانت ف رته صحيحه وا يررف الكذب يا أنه أكثر نسيانا
وبو  شهاةتهم ف ف عنة السلف والفلف على أووا  ث ثاة وهاي ثا م رواياات عان 

 أحمة ب
، وبااه وااا  الجمهااور، وااا  اباان عبااامب ليسااوا مماان ا تجااوز شااهاة  الصاابيب الو 

وباه واا  أباو حنيفاة والكوفياون  )ممان تر اون مان الشاهةا (يقو ب ير ون لن هللا 
 والشافري وهو المشهور عن أحمة.
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وا يُرلم عن أحة من السلف بسانة صاحيح وباو  شاهاة  الصابي فاي كا  شاي ، وينماا 
الف ف عنةهم في برض الحقوق والحوا  كشهاة  بر هم على برض وشهاةتهم في 

از كاابن الزبيار والشاربي فهاي مقيّاة  مان وجاوه الجراح، ومن روث عنه ي  ق الجو
 أفرى عنهم .

وباه يقاو  أها  المةيناة ومالاذ والنفراي  تجوز شهاة  الصبيان على بر هم،ب  الثاني
وعرو  ، وو ي به علي، وواا  باه ابان الزبيار واشاتر  عاةم تفاروهم واا ب يذا جاي  

 بهم عنة المصيبة جازت شهاةتهم.
 ى ا ينسى أو يلقن.وعلة اشترا  عةم اافتراق حت

ي، ويذا لام تإفاذ شاهاةتهم علاى  وفصومات الصبيان فيما بينهم ا يشهةها الكباار غالباا
 بر هم  اعت الحقوق، وأهةرت الةما  .

 
 ، وبه وا  عمر بن عبةالرزيز .تجوز شهاةتهم في الجراحب الثالم

المو اع وينما كان الف ف في وبو  شهاة  الصابي لظااهر اآلياة، ولحفاظ الحقاوق، ف
الذث يفشى فوات الحق فيه صحت شهاةتهم مماا يراينوناه عااة  كاالجراح والقتا  فا  
يشهةها ك  أحة لنها تقع عار ة، بف ف التراوة على ما  أو بيع فهذا يُستشهة عليه 
 ويُقصة الشاهة برينه فشُةة في ذلذ حتى ا يُقصة الصبي بالشهاة  فت يع الحقوق .

ووياة شاهاةتهن ماع  )مان رجاالكم(هاة  المارأ  لن هللا واا  وظاهر اآلية عاةم وباو  شا
وا يظهر جاواز شاهاة  الرباع مان النساا  عان الشاهة الواحة عنة فقة اآلفر،  الرج 
 .الرجلين

، لن الشريرة جاا ت وعةم جواز شهاة  المرأ  ينما هو في الموا  والحةوة والةما  
ي وا يتنااافى ح كام ماع حكاام، فاالمرأ  حارم هللا عليهااا بؤحكاام محكماة يُااتم بر اها بر اا

ي فصااوماتهم ومبايراااتهم  فلوتهااا بالرجااا  وافت  هااا بمجالسااهم، فهااي ا تشااهة تبرااا
كحا  الرجا  لبر هم، ف  يناسب مساواتها في الشهاة  فت لاب منهاا كماا ت لاب مان 
الرج ، فالشر  ينفرها عن مجالم الرجا  ثام ياةعوها لتشاهة بياوعهم وفصاوماتهم، 

ولنها تغيب عن مررفة الحا  ، ر  يةفالها في الشهاةات للحاجة عنة فقة الرج لذا ج
ولاذا جاا  ، لقصر الفهم واإلةراذ لتلذ الحوا ، جرلت شهاة  امرأتين كشهاة  الرج 

في الصحيحين من حةيم أبي سرية وغيره وا  ملسو هيلع هللا ىلصب )أليم شهاة  المرأ  نصف شهاة  
 لها(الرج ، فذلذ نقصان عق

)أَن ولما كانت الحةوة تةرأ بالشبهات، والمرأ  يرتر اها النسايان فاي الشاهوة لقولاهب 
َر ِيْحااةَاهَُما الُْفااَرى( والنساايان شاابهة لاام تجااز شااهاة  الماارأ  فااي  تَِ اا َّ يْْحااةَاهَُما فَتُااذَّكِ

)والااذين يرمااون ، ولن هللا يقااو  فااي حااة الزنااا الحااةوة يا شااهاة  اماارأتين مااع رجاا 
 وهذا عةة الرجا  بااتفاق .  نات ثم لم يؤتوا بؤربرة شهةا (المحص
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وعلى هذا جرى الرم ، فقة روى ابن أبي شيبة عن الزهارث واا ب م ات السانة مان 
 لةن رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والفليفتين من برةه أن ا شهاة  للنسا  في الحةوة.

ى ما تقةم المواريام والوصاايا ويجرث مجرى الموا  في جواز شهاة  المرأ  بها عل
 والوةائع وشبهها.

 وتصح شهاة  المرأ  الواحة  في الر ا .
وكااذلذ القابلااة  بيبااة الااواة  لااو شااهةت علااى شااي  رأتااه ماان جاانم المولااوة وحياتااه 

 وعةةه.
ويجاوز يشاهاة النسااا  وحاةهن علااى ماا ا تقااوم فياه بيناة يا بهاان كماا يقااع بيانهن ماان 

ن في العرام والوائم ونحوها، حتاى ا ت ايع الحقاوق جراح أو سروة في مجالسه
. 

 وحكى ااتفاق غير واحة أن شهاة  النسا  على النسا  في الواة  وعيوبهن جائز  .
والراة  ماا لام  )وأشاهةوا ذوث عاة  مانكم(لقولاه تراالىب  ويشتر  فاي الشااهة الرةالاة

هار فساقه بصاغير  وين تراذر شااهة لام يظيررف فسقه بكبير ، أو ياةيم علاى صاغير  
ولنةر  الس مة منها فاصة فاي  فيجوز اإلشهاة بؤه  الصغائر حتى ا ت يع الحقوق

الزمنة المتؤفر ، وين كثر أه  الس مة منها في بلة رةت شاهاةته، لن وباو  شاهاة  
الفاسق ورةها لحفظ الحقوق أن ت يع، والمصلحة الغالبة في وبولها ورةها يإفذ بهاا 

. 
 مسلم المشهور الرةالة مالم يُجرح، وأما المسلم المستور فافتلف فيه بوالص  في ال

فقا  مالذ والشافري بؤن الصا  عاةم وباو  الشاهاة  حتاى تثبات الرةالاة، وظااهره أن 
 من عُجز عن مررفة عةالته ترة شهاةته .

 ووا  أبو حنيفة والليمب بؤن الص  وبو  شهاة  حتى يثبت الفسق .
رجع يلى الزمان والمكان وغلبة الفساق فيهماا، فالمساتور فاي بلاة أن المر ي والظهر

يرم فيه الفسق اشتر  ثبوت الرةالة ولم يُقب  الستر، وين كان فاي بلاة ترام فياه الرةالاة 
 والةيانة فهذا فالص  الرةالة حتى يثبت الفسق .

ويفاارق بااين اإلشااهاة علااى الشااي  اليسااير ماان الحااق والشااي  الكثياار فااي التساااه  
 ستيثاق من حا  الشاهة.باا

لقولاه صالى ، ومن عرف بفصومة أو ورابة مع أحة أصحاب الحق ف  تصح شهاةته
ولكان لاو شاهة القرياب علاى وريباة  هللا عليه وسلمب )ا تجوز شهاة  فصم وا ظنين(

ي له جاز ويذا شهة الفصم لحظ فصمه جاز، لناه أبراة عان التهماة مان ، وليم فصما
 .  غيره

أفذ برض الفقها  برةم اعتبار الشاهة واليماين، وذلاذ أن هللا حصار حفاظ وبهذه اآلية 
ولن الحقوق بشاهةين رجا  أو رجا  وامارأتين، وباه واا  أباو حنيفاة وأها  الكوفاة، 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص وا  في الشرم وفصامهب )شااهةاذ أو يميناه( واا  الشارمب يناه يذا يحلاف 
ب )من حلاف علاى يماين يساتحق بهاا مااا هاو فيهاا فااجر وا يبالي فقا  رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص

)ين الااذين لقااي هللا وهااو عليااه غ اابان( فااؤنز  هللا تصااةيق ذلااذ ثاام اوتاارأ هااذه اآليااة 
 .ولهم عذاب أليم( -يلى  -يشترون برهة هللا وأيمانهم ثمنا ولي  

 رواه الشيفان .
ماين وهاو واو  عمار بان عباةالرزيز وجمهور الرلما  على ثبوت الحق بالشاهة مع الي

 وأه  المةينة ومالذ والشافري وأحمة، وذلذ لن النبي ملسو هيلع هللا ىلص و ى بالشاهة مع اليمين.
 أفرجه مسلم عن ابن عبام .

واآلية لم تحصر حفاظ الحقاوق الجاائز  بشاهاة  الارجلين أو الرجا  والمارأتين، وينماا 
كارت الكتاباة واإلشاهاة وبراة ذلاذ الرهاب ةلت وأرشاةت يلاى الكماا  فاي ذلاذ ولاذا ذ

 . وليست بواجبة على الرجح
وافتلف في الق ا  باليمين مع المرأتين على وولين للفقها  وا  مالذ بجوازها لظاهر 
اآلية لن المرأتين بة  عن الرج  فتن وجةا و ي بهما ماع اليماين، وفالفاه الشاافري 

ذ أناه ا يجاوز يشاهاة أرباع نساو ، وذلاذ لن هللا لم يجز الشاهةتين يا مع رجا  وذلا
 .)فتن لم يكونا رجلين فرج  وامرأتان(ظاهٌر في وولهب 

على جواز افت   الرجا  بالنسا  في  )فرج  وامرأتان(ب وفي وو  شاٍذ استُة  بقوله
، فاآلياة ةالات علاى فا ف وهذا جه  ا يقوله يا صاحب مرض فاي القلابالمجالم 

  يحةاهما فتذكر يحةاهما الفرى( فجرا  المارأتين يتاذاكران ذلذ، فاهلل وا ب )أن ت 
عنة النسيان ولم يجرا  المارأ  تاذكر الرجا  وا ياذكر الرجا  المارأتين لن الماذاكر  
يلاازم منهااا مجالسااة ت ااو  فجراا  هللا الشااهاة  جااائز  لنهااا عااابر  وجراا  المااذاكر  

 . للمرأتين ا للرج  والمرأتين لنها مجالسة ةائمة
 

لرمومهاا ولام يساتثنوا منهاا وهاو واو  أحماة وبراض  هر اآلية وبو  شاهاة  الربياةوظا
 السلف.

والجمهور على عةم صحة شهاة  الربية وهو عما  أها  مكاة والمةيناة كماا رواه ابان 
 المنذر َعن مجاهة، وَاَ ب َكاَن أَْه  مكَّةَ وأَه  المةينة ا يجيزون شهاة  الربة.

ستحباب وفي أةائها الوجوب، ومن  لبت شهاة  وترذر والص  في تحم  الشهاة  اا
وجازم باالوجوب ابان  ب )َواَ يَاؤَْب الشُّاَهةَا  ِيذَا َماا ةُعُاواْ(غيره ترين عليه لقولاه تراالى
 عبام وغيره من الصحابة .

ا ِيلَاى أََجِلاِه ذَِلكُاْم أَْوَساووولهب  ا أَو َكِبياري  ُ ِعناةَ اّهِ َوأَْواوُم )َواَ تَْسؤَُمْواْ أَن تَْكتُبُْوهُ َصاِغيري
، ورينة على عةم وجوب الكتابة والشاهاة  وينماا اساتحبابها ِللشََّهاةَِ  َوأَْةنَى أَاَّ تَْرتَابُواْ(

لنه أشرذ صغير الحقوق وكبيرهاا فاي المار، والصاغير يتراذر علاى الناام امتثالاه 
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لباار والمااة، علااى وجااه التمااام، والشااريرة ا توجااب مااا يشااق أو يترااذر كااةين صااا  ا
 والةرهم والةرهمين أو أفذ السكين واإلنا  والةلو والحب  وةيرة وأمانة .

 ويرى ع ا  اإلشهاة على البيع ولو ولي ي حتى ثلم الةرهم.
، واسااترما  أفراا  التف ااي  ورينااة علااى أن أث أعااة  عنااة هللا )أوساا  عنااة هللا(ووولااه 

ي .الكتابة والشهاة  لكما  القس  والرة  وأن تركها   ليم جوراي وظلما
وشهاة  الشاهة على ف اه أناه هاو ليسات بشاهاة  يذا لام ياذكر ماا شاهة علياه، لن هللا 

، وبهاذا واا  فالكتاباة تقاّوم الشاهاة  وتاذكر بهاا ا تثبتهاا بنفساها )وأواوم للشاهاة (يقو  
 أكثر الرلما  .

 تابرين  .وجّوز مالذ الشهاة  اعتماةاي على الف ، وصح القو  به عن  اووم من ال
 )ِياَّ أَن تَكُوَن ِتَجااَر ي َحاِ اَر ي تُاِةيُرونََها بَْيانَكُْم فَلَاْيَم َعلَاْيكُْم ُجنَااٌح أَاَّ تَْكتُبُوَهاا(ووولهب 

 رفص هللا في عةم كتابة التجار  الموصوفة بوصفينب
، وفي مرنى الحا ر  التجار  فاي حا ر  أث يتم فيها التقابض من المتبايرينب الو 
ق البلة الواحة الذث يح ر فيه المتبايران ويتجاوران في الساوق كا  صاباح للبياع سو

والشرا ، وليست غائبة عن أعينهما في بلة برية يرتحا  يلياه، فالتجاار  الغائباة مظناة 
 التؤفر والغياب والف ور ، والنسيان فت يع الحقوق .

المتجاااورون  وأهاا  السااوق الحا اار يفتلااف عاان أهاا  السااوق الغائااب فؤهاا  التجااار 
ي ونفااع بر ااهم لاابرض كثياار وحاااجتهم  يااؤنم بر ااهم لاابرض ويراارف بر ااهم بر ااا
 ةائمة بينهم، فجحوة الحق ونكرانه  ريف، والكتابة شاوة على القلي  والكثير بينهم .

الةائر  التي يترام  بها أه  السوق في يومهم وليلتهم فيكثر أفاذهم فيماا بيانهم ب الثاني
 .م الما  في الذمة ويترذر كتابة ك  ذلذ ليسره وكثرتهويع اإهم، فيكثر بينه

)فَلَاْيَم فففف هللا في أمار الكتاباة وحام علاى اإلشاهاة فاي التجاار  الحا ار  الاةائر  
لن الكتابة شاوة بمث  هذه التجار  وأمر  َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَاَّ تَْكتُبُوَها َوأَْشِهةُوا ِيذَا تَبَايَْرتُْم(

ي للفصومات، فتن أكثر الفصاومات هاي بسابب باإلشهاة لسهولت ي للحقوق وةفرا ه حفظا
 التساه  بالبينات عنة الرقوة .

 
)َواَ يَُ آرَّ َكاِتٌب َواَ َشِهيةٌ َوِين تَْفرَلُواْ فَتِنَّهُ فُسُوٌق ِبكُاْم َواتَّقُاواْ اّهَ َويُرَلُِّمكُاُم اّهُ ووولهب 

 َواّهُ ِبكُّ ِ َشْيٍ  َعِليٌم(
، فاا  يجااوز رر محاارم ماان الشااهوة والكاتااب والمملااي وهاام أمنااا  علااى الحقااوقوال اا

 للكاتب أن يزية وينقص فيما يملى عليه، وا الشاهة كذلذ فيما يسمع ويرى .
ي اااارر للمبناااي  )وا يُ اااارر كاتاااب وا شاااهية(وكاااان عمااار وابااان مساااروة يقااارآن 

الكتاباة والشاهاة   للمجهو  أث ا ي ر أصحاب الحقاوق الكاتاب والشاهية عناة  لابهم
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ويُلحون عليهم ويلزمونهم فير لون مصالحهم ورائهم فت يع، وبهاذا واا  ابان عباام 
 ومجاهة وغيرهما.

 والفسوق في اآلية اإلثم المترتب على الفروم عن امر هللا وامتثا   اعته.
ووااة أماار هللا برااة ذلااذ بتقااواه فيمااا علمهاام يياااه ممااا يحفااظ الحااق ويقااوم بااه القساا  بااين 

 ام.الن
ِرضواكُو قال تِالى:  ّللرْووَضافِ نَاِينر ََِساَن َْ ََااِن س  ُر تَِسْووْر َكاتَِْاا نَِة َْ َةف َولَ َُلَى  ُر  و )َوإِن كوظت

اا ََ وسر ت اَْ َ َوَسن رَكر ََ توسووْر ْلإ  َ َةْ او َوالَ تَكر وِسَن َََساظَتَاو َولررَت ِ  ْ ف ت ُِ  ْؤر ِرَضا نَلرروَؤْفِ ْل  نَِيظ ااو  َْ
 ُِ ُِ( نثِ َُِلر ِرَسلووَن  و َِْسا تَ  .قَلرْواو َوْ ف

، وذكار السافر لايم وياةاي فاي اآلياة علاى جاواز الارهن يصح الرهن في الحا  والسافر
، وذلااذ أن هللا لمااا ذكاار مااا ت ااب  بااه الحقااوق ماان الكتابااة والشااهاة  وأةا  وصااحته
مياة وكاان السافر مظناة لراةم ح اور كاتاب وشااهة فياه فاصاة فاي زمان الالمانة، 

، وهو صحيح في السفر والح ر ُوجة كاتب وشاهة أو لم يوجة، أرشة هللا يلى الرهن
ي لبي حنيفة،  فاالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ماات وةرعاة وهذا وو  أكثر السلف وهو وو  الجمهور ف فا

 مرهونة عنة يهوةث، وهو في الصحيح عن عائشة .
زلات فاي السالم وةفلات ساائر الحقاوق والرهن في السلَم جائز لظاهر اآلية فهي ينما ن

ي   .فيها تبرا
 واتفاق الئمة على ذلذ. )فرهان مقبو ة(لقولهب  وا يجوز الرهن يا بقب ه

ي  وذهااب أبااو حنيفااة يلااى أنااه ا يصااح رهاان المشااا  لنااه ا يتصااور وب ااه، ف فااا
 للجمهور الذث والوا بصحة وبض المشا  .
 ه لنه ا يمكن وب ه .ومثله رهن المجهو  والغرر ف  يجوز رهن

وافتلف فاي اشاترا  وابض الارهن ها  هاو شار  لصاحة الارهن ولزوماه أم ا علاى 
 وولين مشهورين ب

 وهو وو  أبي حنيفة والشافري . أنه شر  لصحته ولزومهب الو 
ي لصحة الرهن، فيصح الرهن ويلزم بالرقة ولكناه ا ياتم ب الثاني أن القبض ليم شر ا

 مالذ . ، وهذا وو يا بالقبض
وثمار  ذلاذ أن الرقاة يلازم الاراهن بتساليم الارهن وا يجاوز لاه الرجاو  عناه وين لام 

 يُقبض عنة الرقة ووب  اافتراق .
 والقو  الو  يشتر  مصاحبة وبض الرهن للرقة وب  اافتراق .

ي  واسااتةامة القاابض شاار  لصااحة الاارهن علااى وااو  الجمهااور لظاااهر اآليااة، ف فااا
 لرهن لية الراهن يفرجه من وصف القبض في اآلية .للشافري، لن رجو  ا

ثم أمر هللا بؤةا  المانة وتقوى هللا فيها، وحرمان كتمان الشهاة ، لن اإليماان يذا فقاة 
 فقةت المانة وكتمت الشهاة ، و اعت الحقوق .


